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VYUŽITÍ AUTORSKÝCH NÁSTROJ Ů PŘI VÝUCE FYZIKY 

  

 

KOREŠ Jaroslav, ČR 

 

Abstrakt 

Příspěvek se zabývá možnostmi využití autorských nástrojů ve výuce fyziky. Součástí 
příspěvku jsou i konkrétní příklady simulací, vytvořených v nástroji Phun a jeho komerční 
verzi Algodoo. Dále jsou zmíněny i další nástroje, využitelné při výuce. 

 

Abstract 

Paper reports a possibility of using authoring tools in teaching physics. Part of the paper 
concerns also specific examples of simulation tools developed in Phun and its commercial 
version Algodoo. Further, also mentioned other tools useful in teaching. 

 

1 Úvod 

Moderní technologie nabízejí pedagogům široké spektrum nástrojů k zefektivnění 
procesu učení, aktivizaci žáků i pro práci s talentovanými žáky. Vhodné využívání ICT 
(z angl. Information and Communication Technologies) je jedním z možných řešení 
neuspokojivé situace v oblasti přírodovědného vzdělávání. Zde je však důležité uvědomit si, 
že ICT je pouhý nástroj, i když mocný. Nepromyšlené a formální využití ICT nevede 
automaticky k zlepšení, ba právě naopak. Bez důkladné analýzy možného uplatnění nových 
technologií ve výuce a stanovení cílů a cest k nim je využívání ICT ztrátou času pro pedagogy 
i studenty a obvykle i plýtváním finančními prostředky. 

Jelikož spektrum nástrojů ICT je velmi široké, je příspěvek zaměřen zejména na 
autorské nástroje pro tvorbu fyzikálních modelů. Autorské nástroje [1] jsou hojně 
využívány právě ve vzdělávání, přesto specifických nástrojů pro fyziku není mnoho. Autorské 
nástroje především zjednodušují publikování, téměř každý tak může vytvářet a publikovat 
vlastní texty, ale my se dále zaměříme na nástroje, umožňující vytvářet vlastní simulace.  

Názorná vizualizace často abstraktních fyzikálních pojmů a zákonů může významně 
napomoci k jejich pochopení a propojení s reálnými ději. Autorské nástroje umožňují učiteli 
simulaci snadno měnit podle požadavků žáků. Žáci tak mohou samostatně přemýšlet 
a pokládat otázky „Co kdyby se změnilo …“, „Jde to udělat jinak?“. Stejně tak mohou 
predikovat chování změněného systému. Zvyšuje se tak interaktivita, žák může lépe 
a efektivněji ovlivňovat výuku. Stejně tak lze těmito prostředky připravit problémové úlohy 
nebo vést žáky k hledání souvislostí a samostatnému zkoumání.  

Zásadní výhodou využití autorských nástrojů je výrazná úspora času pedagoga při 
přípravě. Např. T. Murray [1] udává, že poměr doby tvorby simulace a jejího využití při 
výuce je 300:1. Tedy simulaci, kterou při výuce využijeme 1 minutu, budeme vytvářet 300 
minut. S využitím autorských nástrojů se potřebná doba tvorby zkrátí až 30krát! Další 
výhodou je využití tradičních možností Copy/Paste a Undo. 

 



Technológie vzdelávania v príprave učiteľov prírodovedných a technických predmetov                      Prešov 2011 
 

179 

2 Příklady autorských nástrojů 

Phun / Algodoo [2,3] 

Phun byl vyvinut Emilem Ernerfeldtem při psaní diplomové práce na Katedře výpočetní 
techniky na Umea University [4]. I přesto – nebo právě proto – že Phun byl původně navržen 
jako hra – “fyzikální pískoviště”, je výborným nástrojem k tvorbě didaktických modelů 
a simulací. Program modeluje fyzikální prostředí, do kterého lze vkládat různé objekty. Práce 
je intuitivní, prostředí přehledné a hlavně není potřeba ovládat žádný programovací jazyk a ke 
změně vlastností objektů i k popisu jejich vzájemného působení není nutná znalost 
matematického aparátu. 

Algodoo je komerčním nástupcem Phunu. Hlavní rozdíl oproti Phunu spočívá v práci 
s “lasery”, tj. se zdroji světla. Každému tělesu tak lze přiřadit vedle mechanických vlastností 
i vlastnosti optické. Autoři též zapracovali na vzhledu těles, upravili řadu drobných 
ipokročilých funkcí a zdokonalili fyzikální prostředí. Didakticky nejvýznamnější změnou je 
možnost zobrazení grafů vybraných fyzikálních veličin. 

Práce v obou programech se podobá práci v grafickém editoru: vytváření modelů 
a simulací sestává hlavně z kreslení a propojování různých objektů. Při práci můžeme 
využívat následující objekty (v závorce jsou uvedeny nastavitelné vlastnosti, kurziva 
vyznačuje dostupnost jen v Algodoo): 

• Kružnice, obdélník, polygon (hmotnost, hustota, tření, pružnost, přitažlivost, 
index lomu, intenzita gravitačního pole, textový popis) 

• Pružina (tuhost, tlumení) 

• Řetěz (hustota) 

• Rovina (tření, pružnost, přitažlivost) 

• Čep (připojení motoru, rychlost otáček, moment otáčení) 

• Popisovač (barva, doba zobrazení) 

• Laser (rychlost světla, délka paprsku) 

Hotové simulace lze rychle modifikovat změnou parametrů jednotlivých objektů. 

Tento program je podle mého nejvíce vhodný k využití ve výuce – je snadno dostupný 
a jednoduše ovladatelný, a to jak pro pedagogy, tak i pro studenty.  

I když je Phun/Algodoo prostředím určeným především pro tvorbu mechanických 
a optických modelů, lze v něm simulovat i jiné děje. Např. lze modelovat chování ideálního 
plynu, difúzi nebo vytvořit mechanickou analogii k elektrickému proudu a napětí [5]. 

Jako zajímavost lze uvést, že Phun/Algodoo je ze všech dosud popisovaných nástrojů 
jako jediný svými uživateli primárně vnímán jako hra [6]. I to svědčí o tom, že fyziku lze 
žákům zpřístupnit formou hry. Podobným známým programem je hra Crayon Physics. 

Yenka [7] 

Yenka je integrací několika nástrojů společnosti Crocodile Clips, které jsou zaměřeny do 
fyziky, chemie, matematiky, technologií či programování – soubor nástrojů je obecně nazván 
Yenka Science. Nástroje jsou ryze komerční, autoři na svém webu nabízejí velké množství již 
hotových simulací. 
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Práce v prostředí je jednoduchá a vcelku intuitivní, není potřeba cokoliv programovat. 
Yenka umožňuje vytvářet modely nejen z oblastí mechaniky (jako Phun), ale také z optiky 
(stejně jako Algodoo), elektřiny a magnetismu nebo mechanického kmitání a vlnění.  

Easy Java Simulations [8] 

Autor této nadstavby na Javu Francisco Esquembre vytvořil autorský nástroj, umožňující 
tvorbu simulací i těm, kteří nemají zkušenosti s programováním. Tvorba simulací je obecně 
založena na matematickém popisu, což je pro žáky často velký problém. Uživatelé EJV se 
mohou zaměřit přímo na tvorbu vlastních simulací, aniž by se museli potýkat 
s programováním matematických výrazů. Po velkém rozmachu Java simulací po přelomu 
století došlo k útlumu v jejich tvorbě. Současné Java animace jsou vytvářeny zejména v tomto 
autorském nástroji. 

Molecular Workbench [9] 

Jde o další autorský nástroj, založený na Javě. Jak z názvu vyplývá, je zaměřen hlavně na 
simulace související s vnitřní stavbou látek, ale pokrývá i další oblasti fyziky, ale také chemie, 
biologie a techniky. Z výše uvedených předmětů je na webu programu dostupné velké 
množství hotových simulací. Zejména v oblasti termodynamiky není žádný podobný nástroj – 
Molecular Workbench totiž obsahuje statistické modelovací funkce, určené k simulacím 
vnitřní struktury látky. Do ostatních nástrojů je nutné statistické nástroje implementovat (což 
není vždy možné). 

 

3 Příklady využití autorských nástrojů 

Difúze v látkách 

Model difúze vytvoříme v Phunu velmi 
snadno. Nejdříve pomocí obdélníků vytvoříme 
nádobu. Pro zjednodušení budeme molekuly 
reprezentovat kruhy. Práci si urychlíme 
použitím Copy/Paste. Aby byla difúze co 
nejzřetelnější, odlišíme od sebe molekuly 
barevně. Nakonec nastavíme všem objektům 
dokonalou pružnost a nulové tření. Po zapnutí 
stačí některou molekulu rozpohybovat. 
Vzájemnými srážkami dojde k pronikání 
molekul jedné barvy do druhých. Čím větší 
bude počáteční impuls, tím rychleji bude difúze probíhat. Tím dokážeme, ze rychlost difúze 
závisí na rychlosti molekul a tudíž na jejich 
teplotě. Podobně lze např. předvést, že tlak 
plynu záleží na teplotě (místo obdélníkové 
nádoby vytvoříme píst), fluktuace tlaku plynu 
či Brownův pohyb. 

Aerostatická vztlaková síla v plynech 

Problémovou úlohu „Co je těžší – kilo peří, 
nebo kilo železa“ lze v Phunu snadno 
realizovat. Vytvoříme rovnoramenné váhy 
(obdélník, doprostřed umístníme čep). Na jednu 
stranu zavěsíme velké těleso (reprezentuje peří) 
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a na druhou malé (železo). Oběma tělesům nastavíme hmotnost 1 kg. Pokud máme vypnuto 
působení vzduchu, budou obě tělesa v rovnováze, pokud „vzduch zapneme“, bude vztlaková 
síla na peří díky většímu objemu větší a tak budeme pozorovat převážení k železu. Pokud 
bychom tělesa ručně vyvážili na vzduchu (nenastavíme oběma stejnou hmotnost, ale u např. 
peří budeme měnit hustotu, aby došlo k vyvážení), uvidíme po „vypnutí vzduchu“ opačný 
výsledek – peří bude ve vakuu těžší, než železo. 

Přeměny energie 

Díky možnosti zobrazit grafy různých 
veličin, můžeme s žáky diskutovat 
přeměny energie – 2 tělesa, jedno reálné, 
druhé ideální, necháme padat. Do grafu 
budeme zaznamenávat kinetickou, 
potenciální i celkovou energii tělesa. 
U ideálního tělesa vidíme, že celková 
energie je konstantní, kdežto u reálného 
vidíme, že při odrazu došlo k snížení 
kinetické a tudíž i celkové energie.  

Pohyby v centrálním gravitačním poli 

V Algodoo můžeme každému tělesu přisoudit 
vlastní gravitační pole a nastavit jeho intenzitu. Vzniklé 
gravitační pole můžeme též zobrazit včetně příslušných 
pohybů. Snadno tak vysvětlíme rozdíly mezi radiálním 
a homogenním gravitačním polem. Můžeme 
např. demonstrovat platnost 1. Keplerova zákona. Stačí 
jen vytvořit těleso, nastavit parametr attraction 
(přitažlivost – popisuje, jak silně těleso přitahuje okolní 
tělesa) a do jeho okolí umístnit satelit. Pokud bude za 
sebou satelit vykreslovat trajektorii, uvidíme, že se 
pohybuje po eliptické dráze. Pokud chceme pozorování prohloubit, připojíme k simulaci graf 
závislosti rychlosti na čase. Z něj vyplývá, že v „perigeu“ je rychlost nejvyšší a v „apogeu“ 
nejnižší. Máme tak základ i k druhému Keplerovu zákonu. Dále můžeme gravitační pole 
kolem tělesa využít k vysvětlení kosmických rychlostí. Zajímavé může být i řešení pohybu 
tělesa tunelem v Zemi. 

Úplný odraz 

Díky implementaci laserů do Algodoo 
můžeme snadno ukázat princip a funkci 
optických kabelů. Buďto si vytvoříme vlastní 
optický kabel z jednotlivých dílků, nebo 
využijeme již hotový z bohatých zdrojů na webu 
Algodoo [10]. Protože vytvořený optický kabel 
je pohyblivý, můžeme jej tvarovat a dokázat, že 
i při změnách tvaru je funkce kabelu stejná. 

S využitím laserů lze žákům mj. vysvětlit 
a předvést disperzi světla, nebo rozdíl mezi kulovým a parabolickým zrcadlem. 
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Perpetuum mobile 

Výbornou funkcí Phunu/Algodoo je možnost nastavení 
ideálních podmínek (žádný odpor vzduchu, nulové tření 
a dokonalá pružnost). To využijeme jak při předvádění 
různých modelů, souvisejících s idealizací ve výuce fyziky, 
tak i při pozorování vlivu odporových sil na chování těles. 
Další zajímavou oblastí využití této možnosti je potvrzení 
nemožnosti perpetua mobile. Častou výmluvou autorů 
různých návrhů byly právě odporové síly. V Phunu lze 
snadno demonstrovat, že ani v ideálních podmínkách žádný 
takový stroj fungovat nebude. 

4 Závěr 

Všechny výše uvedené simulace lze vytvořit velmi snadno a rychle, i začátečník je 
vytvoří v rozmezí 5 – 20 minut. Ze zkušeností vím, že jejich přínos pro výuku je nesporný, 
navíc lze jednoduchou změnou parametrů měnit průběh celé simulace. Nakonec je tak čas, 
který jsem strávil torbou simulací, menší než čas, po který mi simulace slouží při výuce. Další 
nespornou výhodou je možnost vytvářet simulace dle vlastních potřeb a nebýt odkázán pouze 
na to, co je již vytvořeno. 

Nástroj Phun/Algodoo je vhodný doplněk výuky. Práce v něm je intuitivní a tak jej mohou 
využívat i žáci, pro něž takový způsob učení představuje zajímavou alternativu ke klasické 
výuce. 

5 Zoznam bibliografických odkazov  

1. MURRAY, T. (2003). An overview of intelligent tutoring system authoring tools: 
Updated analysis of the state of the art. In MURRAY, T., BLESSING, S., 
AINSWORTH. S. Authoring Tools for Advanced Technology Learning Environments: 
Toward cost-effective adaptive, interactive, and intelligent educational software. (pp. 
491-544). Amsterdam: Kluwer. 

2. Algoryx Simulation. Algodoo [online]. 2010 [cit. 2011-10-03]. Dostupné z WWW: 
<http://www.algodoo.com/wiki/Home> 

3. KOREŠ, J., STRAKA, J. Phun a simulace ve fyzice. Matematika – fyzika – informatika. 
2010, vol. 19, pp. 212-216. ISSN 1210-1761. 

4. ERNERFELDT, E. Phun - 2d physics sandbox. Diplomová práce. Umea University. 
2009. 

5. DAHLBERG, E. Electricity in a 2D mechanics simulator for education. Diplomová 
práce. Umea University. 2011 

6. Youtube.com. Algodoo [online] 2011 [cit. 2011-10-03]. Dostupné z WWW: 
<http://www.youtube.com/results?search_query=algodoo&aq=f> 

7. Crocodile clips Ltd. Yenka.com [online]. 2010 [cit. 2011-10-03]. Dostupné z WWW: 
<http://www.yenka.com/> 

8. CHRISTIAN, W., ESQUEMBRE, F. Modeling physics with Easy Java Simulations. The 
Physics Teacher, 2007, 45 (8), 475-480. 

9. XIE, C., PALLANT, A. The Molecular Workbench Software: An Innovative Dynamic 
Modeling Tool for Nanoscience Education. Models and Modeling, 2011, pp. 121-139, 

10. Algoryx.se Algobox [online] 2011 [cit. 2011-10-03]. Dostupné z WWW: 
<http://www.algodoo.com/algobox/details.php?id=30386> 


